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Det var en gå.ng, och det var längesen d.ess. Om las skul-le ha va-
rit med. på d.en tirLen, så slorffu jag lnte ha funnlts nu, och om jag I
a1la faI1 funnits, så skulIe jaq vara en gamnal och gtå gasoförtãlja-

re. Jag, skuLle ha en ny saga eller en gammal Bàg_a, och jag skulle he1l-
re sätta ihop en sàgÐ" sJäIvrän att vara utan någon alle. 

\*
Det var en provine&,onung i lrlanÖ, vid. namn Gruagach an Gnaflrl

(snarkungen), llad för ett rike han nu ä,n kan ha haft, så had.e han en

fågelsnara och han brukarj.e va.rje morqon fåns.a en koltrast.
Han hade tre söner oeh han sklckade ut dem efter fåqeIn 1 tur och

orclnlng eftet ålder: d.en äldste 1 rlag, den and.re dagen d.ã,rpå, och d.en

yngste den tredj e dagen.

Vad skulle d.en yngste ha för ett nann om inte Donn Otnubhthaigh.

En morgon sände kr:ngen ut Donn otDubhthalgh efter. fåEeln och nãr han

grep tag I fågeIn, talade den t111 honons och sade: ns1äpp ut mlg, så

ska1l det qå. aig vãI.n nså sannt om inte jag det skal1 göra, och g¿ir-

na ti11 på köpet, n aaþonn o'Dubhthaieh. roch det enedan d.et lnte blir
någon blt t111 nrig I alla faÌì-,rr för fågeln var så liten. IIan öpena¿e

handen och lä.t fåge1n flyga. så kom han in ti1l sln f a.r, och fadern

frågade honom var fåge1n fanns, näan bacL migrrr sa¡han, rratt jag skulle
sl-äppa honom,och så 1a,t jag honom flyqa.tt

It¡'¿=$ttt sal¿fadern. [fnte en end-a natt får du .sova msr und.er ¡nttt
tak. n

¡rDet gör mig rã.tt d.etsarena,rf sal.Donn OtDubhthaigh, rmen du sänder

Lddon. " ;Tr_,/
våi.1 inte I väg niE utan mln strlcisrustnlnE och mina ri

Han toE på slg sin rustninq oeh flek sin hägt sadlari, och úr""-
kassa han behövde på väqen, fick han av sin far. Så gav han slg sjunE-
and-e i vag, ä,n t111 häst och ã.n till fots, och stannad.e lnte förrän
han hade komnj-t in i Greklands kungarlke. Han tänkte att eftersom han

själv var kungaeon, så fanns d.et lngen som han hellre kunde be om è+

Ut¡0
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akydd hos än kungen av Grekland. Llen när han kom aå Iångt som tiIl
kungegården, tänkte han, att han ju lnte vieste vad- slags mänska kung-

en var, oeh att han kanske skul-1e Iåta döda honom utan nåd och för-
barmande, och dä.rför var cLet kanske bäet att vänta och ge vad sì-ags

trynne och kynne han kunde ha. Han övergav därför kungsgård.en och tog

en annan väg son ledcle t111 ett litet nä.tt och nËlpet hus. Han träf-
'fu* ¡

fade ingen där utf-y'en gamr:ral Êlrmma. Han bad. henne om nattkvarter,

nen hon sar¿att hon iùte hado någon pLats som passade för en såd-an

kä¡¡pe som han.

rfi struntrn sa{han, nnär du själv trlvs med att bo hä,r för J¿im-

nan, gå ä.r här bra nog för nlg för en enrLa natt. r !lå. barL hon honom

bind.a sln häst vld dörren och koruna in. Han steg på och gumnan steg

upp och satte vatten på el-d,en, cch n.î.r det had.e bllvit varmt, hä.llde

hon upp d.et i en balja och bad honcr:a tvätta sina fötter i det varma

vattnet, för han var nog trött. När han hacl,e tvättat slna fötter, res-

te hon sig och gjorde i orCning kväI1smat. När han hade ätlt, gjorde

hon iordnlng en fin bädct av säv åt honom. Han lade sigroch tnte hade

han legat 1ängerförrän det trörcles tre skratt, d" värsta han nånsln

hade hört, och aldrie ha,le han hört någontlng son liknad.e d.em.

'fVet skäne, olyckIlqe och elãndlge manlrr saJthoñ, nför har d.u lnte
hört talas om de tre jattarna som är i strid med sonen tiII kungen

under havet om dottern till klrngen av Grekland.? on sonen ttLl kungen

under havet får seser över d-e tre j ättarna, så tillhör dottern till
gen av Grekland. honom utan knot eller knyr nnen vinner nåEon av J ät-

n^nN lr-LLt ? ,t tarna över honornrså ekalL hon tiIlhöra dem.n
.^ã il'tr,\ b,,*r- e//'¡-

nAck, lasp nig hit och ì.aga m1E ditl Ðet ä,r lnte jag som å€Ðçå^s

eE-**" kunqad.ottern, rr 6a"l,Donn O' trrlbhthal gh.

Så snart Êom d.apçen bröt tD, och tid.lgare än så, stag Donn OrDubh-
-/ú

thaig(rnP, tvä,ttade sltt ansikte och ka.nna<Le sitt hår. Gr:mman Ìrad.e

3'ag.at frukost åt hcnon, och han åt. I{an sadlade och betslade sln häst,

och han ledrl-e den vld ti,rgeln tills han konr ner ti1l havsstranden, tlLI
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den pÌatseñ där sonen t111 kungen under havet och dottern t111 kung-

en av Grekland. pronenerad.e fram och tiLlbaka på strancl.en.

t111 ì<unge4 under havet fi
t1'(

ck se Donn orDubhthal gh kom-

1

s4

o
l!

/- När Sonen
t lrJ 1,4^ 

^"i^ll '
l. *.1 Éâ, n01 och elãnde över digl'r s4h ilJag går och qömner mig urr-

der en buske. ttlls j ae får se vad. han ämnar göra. Det lir
dår,ighefiPd'ig ro" att kunna ge dig i lag med. en annan rîan.n

När Donn OtDrbhthalgh kom fram till den unEa fllckan, hälsade han

henne I såd.ana ordalap¡ som brukad-es på den tiCen och hon hä,lsad.e honom

r¿ed samma ord. I"lan frågade henne med 1åg röst,om hon vil1e Iåta ho-
'lù-"þ^)l-t^' ./;

nom sova en blunc i hennes knä. äon svarad.e att @=È-rna "ÍG+*f*-
t+-h€'Íì:e*Þ æ, men att hon var rädd att j ätten skul-le döda honomo

trOm jag soverrrr saf,han, rrnät d-u får se Jätten komma, så tag bets-
let och skaka rCet, eå väcker betslet nig.rt Därpå l-ade han sitt huvud.

t hennes knä och sorÁnade, och 1ã4ae hade han lnte sorrlt,,förr5.n hon

fick se fartyget konna på havet.

Hon grep betslet och skakade det, och av aIlt buller och bång som

betslet gjorcLe, vaknace han och reste sig. I{an såg ut över ha-r¡et vild.
och vredEari.. Han såB d.et full-a fasta fartlrget mod eeglen hlssade flä.c-
kiga flãckiga I toplen av den raka masten, och en skur av skum under

det och en skur av sand över rLet, och Jätten rned fern huvud-, fem knö-

lar, fer¿ halsar och fen fötter sittande vid styret. Det var eit stim

s111 framför honom och ett stim s111 bakom honom. Kring hans årb1ad

rullade grå fråtaring och I hans stövelstroppar satt sötvattenlax. Den

gamla grå nåtarinqen son var på hans årb]ad,, d.rog han ner och d.rog

han upp, genorn aska genorn smaskb., Eenom sina l-ånga Ied.ä tänder och

Iät den gå ner i en munsbit. Han satte ein ena hancl under fartygets
akter och sin andra hand under farlyqets för och satte det upp på tor-
ra landet överst på strandbrinken. Så s4ftþan, att det varken fanns någon

man eller någon kvinna i hel-a den vidriga vä.rld.en,som skr.¡11" skjuta
ut fantyg^-¡ förr -Ë"n han själv skulle göra det. Jätten och Donn OtDubh-

thalgh möttes därefter mitt på gtranCen.

I tlt¡D
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och d.öd.sknut på dig, du då1ige Donn OtDubhthalgh, Grua*ach

ft, b3Q:ut

an Ghalstes sonf dn d.et inte oförskänt av dlg att komn:a och kräva mln

rätt av migl Du är för stor för en munsblt och för iliten för två, och

lnte vet j ag vllket som är bäst att göra med dåg, om j ag lnte ska]l
kasta dlg upp qenom l-uftens skyar så att du bryter nacken nä.r Cu fal-
ler ner. It

ItDu skall lnte göra någond.era deLen med migrrr sa Donn 0tDubhthaigh,
rrmen Jag har konnit hlt för att kräva rätt och skd.L av ditt smutgi-

ga knöIlga huvud.rr

"Vilket vl11 du helBtr" sa jã,tten, rrbrakande brytande brottnlng
eller grynma grå knlvar rnellan revbenen?rt

nJag v111 heLst ha brakande brytande brottning,rr sa Donn 0tDubh-

'Ft^qthaig, ttför det ä,r den konst som Jag }ä.rt 1by och ãd.ad., l min fars
och mors gård, och det à.r den konst som jag v111 vlsa nu på d.en plata

d.ãr nina små fina fötier nu skall tranpa på d.lna stora klumplga kla*¡r-

pú r dl tt odjur . tl

Då de båda grep latt l varandra, gjorde d.e Lösmark av hård¡rark,

och hårdmark av Iösnrark, språngde epringbrunnar mitt I den grå tlfp-

FaD, och d.et fanns lngen från det unclersta 1världen till det översta

t världen sorli lnte va^r uppmärksam åskådare och ivrigt dlshtterade

strlden mellan d.e två.

När Donn Orfhbhtha.igh såg, att det lnte fanns nåson ¡nan att st j ä,1-

pa elIer hjälpa el1er ynka honom, så sarnlade han själv allt sitt mod-

och eina krafter. l¡fect det första r',¡cket satte han ner jätten ända till
midjan l sanden, l andra rl¡cket ända ti1l axelhåLan och i tredJe fyc-
ket alnda til-I adamsäiiplet.

rrGrön torva över ditt huvud, du srîutsiga oCjurrt' sa han.

ttVä.nta lite, du den bästa hjälte ja,g någonsln sett, så skal-l jag

re d.1g en gåva son ä.r bãttre Èi.n raitt huvuC.rr

rrVa,d är d.et för en gåva du v111 ge mlE?rr sa.Donn OtDubhthal$h.
ItJeß skall ee Cig mitt ljussv¿j,rd. Ett hugg av det behöver ald.rio

I
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uppre.pe€roçh det ger ljue åt trela värIri.en.rr

uJag v111 ingenting annat ha än ditt huvud., tt sa Ðonn 0t Dubhthalgh

och ri.rog sln klara klirrande klinga ur skirlan och svängde d.en mot Jät-
tene hals, så. att huvudet slungades nio plogÍårors 1 från honom.

fr (,3Q:5

Huvudet försökte komri:a tillbaka tl11 ein kropp gonon rolld.omaltraft.

men han gj orde ett språng mellan kroppen och huvudet, och höII det

undan ti1le kroppen var död. Han satte eig ner bredvid huvudetroeh

fcjr säkerhets skul1 tog han upp sin kniv ur flckan, skar tungan ur
huvudet och stoppade den i ein ficka, så reste han slg upp och glck
lugnt sln vägr tiÌls han kom tiII Cen unga flickan. Hon tälnkte att hon

skulle sätta ett mä.rke på honomrså att hon kunde kÈinna igen honom.
h*"f/Och så tog hon upp en sax ur stn ficka och klipl:te av en'Wtull hår

över hans högra öra. Han qick hem t111 guaraan, men när Sonen t1Il-
kungon under havet såg honon: gå, grep han tag i huvudet och sIäpad.e

det med sig t111 kungen aÌr Greklancl och sad.e att han nu had.e vunnit
en tredjedel av hans clotter. rrDu är brar', sa.krrngen av Grekland., "on
du lyckas de närmaste båda dagarna lika bra som I dagrså är nin d.ot-

ter dtn utan knot utan kry. rr ,

När Donn Otllubhthai$h had.e gått t111 vlIa orn kvällen och när han

Just höll på att sorrna, kom det tr¡å skratt Ce värsta han nånstn had-e

hört.
ilO kung som jag tjÐ,nar och o kung soûi jag vördaf! Ilur hänger det

thop att d.ei var tre skratt 1går och bara två i kvä11_?r'

ttVet skäms, olycklige och eJ-åndige manl Vet du inte att Sonen till
Kungen under havet i dag har d.ödat en av d.em, och nä.r han har d.ödat d.e

-o-båda andra under de båda närmast: dagarna, så tillbör dottorn tl1l
Kungen av Grekland, honom uta.n knot utan kny. tt

AIL
.lAckrlasa rnig hit och lasa mlg Cit! Ir¿t ä.r lnte iag sorn haq+¡-e

t{û1.päb't*-få kunEadot t ern, n

Så snart dagen bröt lnroch tldigare än eårstoq Donn OrDubhthaigh

lfFF. Ha,n tvättade sitt anstkte, han kanmade gltt hå.r, och gumnnan
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hade ).agat'frukcst åt honom. Han lade eadel på sin hãst och betsel

och gav elg ner t111 strand.en. Han lät hãsten beta I gräset och tog

betsLet med sig I handen.,

I[en för att göra en lång historia kort, så dtd.ad.e Donn 0lDubhtha!$r

cì.e två and-ra jåittarna på saxflna sätt som han had.e clödat den förste,

och han skar ut tunSSorna på d.em också och stoppaci.e d.ern på samna gätt

1 sin ficka. Och för varje gång han hacle ctöda.t en Jätte, satte kunsa-

dottern ett m.ä,rke på, honon. Den andra dagen kllppte hon av en rund

bit tyg ur rocklinnlngen på hciger slda. Den tredje daqen kl-lppte hon

ett runt etycke av ovanlä,d.ret på hans högra sko Ciþer stortåspetsen.

Det var d.e tre mëLrken hon hade på en och samma slda på honom.

Var j e dag kor:r Sonen ti1l kungen under havet och tog moÖ sig huvu-

d.et av den jätte Donn OtDubhthaigh hade Öëdat den dagen. oeh bar se-

d.an huvudena t111 kungen av Grekl-and. När han kon meri. det sista huvu-

det, sathan att hans d.otter nned all rä.,tt tl]lhörde honom.

rrDu ä,r en bra karlrtf saftkungen av Grekland, ttl,1in dotter är d.ln

utan knot utan kny. tl

från och

på semna

o
TL

a
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0ruo

llan sänrLe rrt lnbjucl,an tiIl bröl,lope

med sjuåringar till och med dem som var

t över hela Landet
9r\^

ch

sätt t111 kvinnorna. De bjöds att konma ti1l feeten som varade I nio

nätter och nio dagar. Det var eed. på d.en tid.en att hålla bröllocsfes-

ten innan brudparet vigdes, Och när de nio dagarna och de nio nättor-

na hade gått, kallacles paret til1 vigse)-, Iüär bruden komrnekade hon

att glfta sig merl brudzunrnen. FIon etack hanrJ.en 1 sln flcka och Crog

upp ur d.en det papper som hon hacLe de tre kännetecknen 1. Ilon tog hår-

locken och sad-e,att hon aldrlg viLle gifta sig med nåqon annan ma.n

än den soa kan vlsa, att den hårlocken har suttit över hans högra öra.

Så etack hon ner handen i papperet lgen och droq upp cl.en tygblt som

hon hade kllppt ur hans rocklinning, och sade att hon aldrig skulle

glfta sig ned- någon annan rnan än den*_ som kunde vlsa, att den tygbiten

Þ-assade,tr ett håI t hans rocklinning unci,er högra axeln. Och så stack
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hon åter ner handen och d.rog upp den runda lil,:lerbit som hon hade

kllppt ur ovanlä,Cret på hans höqra etövel.

Hennes far taLade och sade,att hon var evår att ställa tlllfreds
med ¡nan,om det lnte fanns någon cæ 1 riket som hon var nöJd.ned.._Då

),*2¿-;,-("-*Ut- *)
sa¡gumman att det fanns en hjä,lte l riket so!û ännu inte {Fsåados-Eoï1om.

' rrskËrns, EÈiring! Varför talade du inte om det för nlg I t1r1?n ea¡/e

kungen av Grekland. nJag skulLe eJä1v gå med bJu.Cnlng t111 honornref-

t ereom han är frËirnÌing. tl

Han sänd.e tJugofyra de bästa krlgare han hade med bjudning t111

honom,och han bad dem eagaratt det va¡ ett ledsamt rnlssöd.e son gJort

att han lnte 1 tld. hacT.e fått veta att det fanns en hj ä.lte d.är och att
Gqyhans ureäkter så bra som nöjÌigt.

Donn OlDubhthaigh satt vid. efden I gumr:rans stuga, lugn och stlIla,
när hövltsmannen för vakten kom ln och sad.e, att kungen råkat ut för
ett ledsant misstagrnen do hoppades att han måtte god-taga kungens ur-
s ä"kt .

ttAckr" sal¿Donn OtDubhthalgh, Hkun¡çen har ingentlng otalt neC nlg,
nen Jag skall besöka honomrefterso¡n han har eänt nlg bjudnlng.ü

s, eteg han upo I vagnen, och nã.r han steg ur vagnen vld. kungene

hus, såg alla kllppet t hans hår och frålet på hans stövel. Kungad.ot-

tern grep fatt i honom och höLl- hårlocken på aet EtäLlet där kLippet

syntes över hans öra.
ttFar, passar lnte d.et?n ea{hon. Kungen tog tvgstycket och hölI

det ¡rot hålet under armen på hans rock.
nFalr pessãx lnte det?t' sa¿þon. Hon grep fatt t hans högra fot med.

stöveln på, och hon satte den uop på sltt knã, och hon satte lä.d,er-

styckot på hålet.
nFar, passar inte det?o sal¡hon. trJorrr sd¿fad.ern.

Så skickade de efter prä.st och korgosse och så vigdes paret. Ocn

eftersom bröllopsgl1let redan var över innan Donn OrDubhthaigh kom,

och han inte hade haft något nrlje av d.et, eå gav kungen au GrekLand.

o
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ett likad.ant gllIe för he1a rlket, nlo nätter och nio dagçar tlll.

Donn Of Drbhthaigh tllì.bragte nu en lång tld 1 kungens gård. Men

o-eå en dag tänkte han gå ner t111 stranden för att ee på de tre far-
tygen som han hade efter de tre Jättarna. Ilan glck ner tlllsanman

mecl sln gemåI.

' l/len 4e tre j ättarna f ôitra Varld.en had.e en bror eon hette Croc|-
É

fi.altc T/rnocint. Det fanns ingen unan 1 våi¡Id.en som var troll-dourskunnl-

gare än han, och han hade Iång tagg från top¡r till tå gom d.e v1ld.a

djuren. Ha¡ kom ln på havet i en bllnk och grep dottern t111 kungen

av.Grekland och förcLe henne bort med slg t111 ñstra Världen.

När Donn orllubhthals,h såg att hans hustru hade förts bort 
^v

Cpo'chå^i.ive Tárnocht tlll östra Vä.rld.en, glck han hem t111 kungen av Grek-
t"/

land och ea/att h,an inte ekulle sova två nätter och lnte àta två mål

mat 1 sanna hus, fËrrän han had.e clöCat C"o"n^fffiárnocht eller sJ ä1v

dr:kat under. Så gav han eig av i flygande fläng, l rykand-e däng, i
rùkande röda rappet, så att han tog ett berg i ett språng och en dalJ
I ett ekutt tll1s nattens dunkel och dlmma dalade ner oeh dolde dagens

däjlighet, och d.en vlta hästen glck under skräppebladenroch skräppe-

bLaden gick sln vä.g, och hararnas flock ¡rötte honon på bergsluttningen,

Han kastade sin käpp och död.ade en av <lem, nen rLet var han lnte
nöj d med utan tog ri.en andra t språnget. Han tog f rarn fnöske och tän-
de eld med stål och flinta. Han gjord.e en stor stilig strålande eld.,

utan tanke nå rök, utan stank utav kökrmed en torvbit och två törnbu*
ka¡. Han tog upp ein fickkniv och flådcie d.en ena haren. En fjärdedel
satte han på spett och de tre andra f..iä.rdedelarna lad.e han på gIöder-
na. tlär d.en var lagon stekt kon d.en 6etra Våirl-dens gtora hund. dlt.

nHör du I'ìonn 0rnubhthalgh! tr saJ,den stora hunden, rrKungason från
Irl'and! 1,1111- du se miq lite ?Lv cl-et som blir över, ett lltet ben, som

du ej behöver, eD Eunsbit ell-er mer, ä,r ctu snäll on Cu gsr.n
nDu det vackraste djur jag nånsln settrn saQllonn OlDubhthalgh,

ninte är iag gå ond och hårdhjärtad, att jag lnte gkuÌ1e dela med. mig
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åt luftens fåg1ar och markens djur och i synnerhet med. en mä.nska som

kommer i min väg. Dår är tre fj ärdeci.elar som J ag har stekt på glöder

och en heL hare son jag inte har l-agt hand vid, och när du har ä,tit

allt det, kan du få ner här i trakten.rl

Ilonn Otl-rrrbhthatgh larLe slg pl.ena sldan orn el-Cen,och d.en
TilIA

hund.en l-acle sig på an.d.ra sldan,eå,-e*d han eåg morronhlnrneln 1

Han reste slg upp och skakacl.e sömnen av sig för att gå vidare

=a dagea.

stora

Jusna,

frllör på vaC jag har att säga dig, Donn 0tDubhthalghln sa{td.en sto-

ra hunden. n\fad helst du ee¡ springa på marken och som du vil1 ha, så

kalLa bara på d.en sto¡a hunden I östra Vãrld.en, så skalL jag vara hos

ci-igry.rr

Donn 0lDubhthalgh gav sig åstaC och ,:i.et hãnde ungefär detsanma

sorì förra ri.agen, och den bruna höken från tstra Världen korn t111 honom.

Iüä.r de sklLdes åt, sade höken tll-l honomratt vad. helst han flck se rl

luftrynden och som han v1Ile ha fatt 1, skulle han bara kal1a på d.en

bruna höken I östra Värld-en, så skulle den kontrLiâ.

Den tred.Je dagen hade han ungefär sâfir:râ äventvr som första dasen

til-ls den d.jupgröna uttern i östra VärLden korn tiI1 honom. Och d-en

djupgröna uttern sade: llVad helst du får syn på i vattnet och som du

kan vil-Ja ha.så, kal1a bara på den dJupgröna uttern I östra Vär1d-en, så

skall J ag vara hos dÖg! n (^)ch rl-et ä,r inte hela nitt råd, utan I dag vld.

rnldrlagstlC konner rlu t111 en har¡gstrancl och där flnner du en båt upp-

d.ragen på land; fören vetter mot strandbrinken och aktern mot havet.

Vänd den helt oü, skjut ut den och glöm inte att därvld. först själv
hoppa i den, för eljes få.r du aldrig mer tag i den. .41r1r1g såg du ett
fartyg som sä,krare aí rlen för dig in till den ö d.ä,r Crochaire Tárnocht

vistas. llä,nd den om och d.rag upp d.en i gröna grä"set, så att du sllpper
besvär med den iq.en, fcr eljes kan det gå 111a.tt

t/id mldrlagstlr!-en kon han till han¡sstrandenroch han fann båten så-

eom den djupgröna uttern had-e sagt. llan grep tag 1 'båten och vände den
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och sköt ut d.en på vattnet. lilqd. ett språng var han 1 den. Båten for

åstad och aldrig såg någon 1 vär1d.en ett fattyg fata sår son tllIe den

kom in t111 ön d.är Crochalre Tárnocht bodcle.

lTär han steg ur båten, vä,nde han och grep fatt i fören och drog

upp d.en på gräset, och vände den upp och ned. Så gick han vlCare tlLls
han korn tllL Crochaire Tárnochts qård..

När hans hustru flck se honorr trã.da in, steg hon up.n, kvävd.e honom

med. kyssar, d.ränkte honom ned tårar och torkade honom med dukar av

f inaa te_ sid.en -och satrraet .
Ét¿¡tr

rrOl+eLa och dödsknut på aigl d.et ¿ir inte sådant son jag vl).l ha

utan mat om du har.rr

Hon dukade fran nidclag och nËir hon hade satt fram d-en åt honom,

stä.ld.e hon sig i d.örren av fruktan att Crochaire Tdrnocht skul-le ö-

verraeka honom. Crochalre Tárnocht var varje Cag ute och jagade på ön

och d.àrför etod hon på vakt.

I-ronn OtDubhthalgh såg slq omkrlng t huset och fann ett vapen och

eå lyfte han upp en stor stenh¿i.L1 som låg på haraen och under d.en Eräv-

d.e han ut lagom plats åt slg sjä1v. Så Ua* han dottern t111 kungen av

Grekland att litgga tlLlbaka stenhä.llen som den var förut, så att bon

såg att den riktigt passade ln. IIon lade tlllbaka häI1en som d.en ha-

de legat och sade,al,t lngen man i lrlanrl. sku-Ile kunna märka att den

nånsln var rubhad. Kort efter att det var gjort,fick hon se Crochalre

Tá¡noeht komrna utanför cLörren.

ttFcíd, fóa, fáaeógl Jag känner lukten av en 1ögnaktig lrländare

I nitt hu6.rl

nDu kã.nner lukten av irlä.ndare varj e åag sen du tog mlg med dlg,

och varför oroar d.sn dig då nu?tt

nAck, oH den rätt känne, så oroar den mig inte d.et mlnsta vldare.n

Hon gav honon mat, men han blev inte ens halvmätt. Han börJade

på ned- d-e fågIar han had,e döriat under j akten och han åt deur med. f j äd-

rar ocb allt.precis som <Le var. Sen det var giort, var han ordentligt
I
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mätt, och nä.r hon såg att han var belåten, frågade hon honom var han

had.e gin sjä,l, så att hon kunde skydcia och vårda den. Han sade att

hans sjä1 var i kvasten som hon brukade sopa huset med.. SeCan talad.e

hon inte vid.are förrän nästa ctag nä.r han hac1e gått på j akt och hon

hade lyft upp stenhäLlen och slappt ut l-'ronn OrDubhthaigh,

Horr gav honom frukost, och sen tog hon fatt 1 kvasten och prydd.e

den med ädelstenar, pärlor och grld. så att d.en blev rlktlgt grann.

Sen satte hon kvasten 1 köksfönstret och vaktade dörren ti1ls hon såg

Crochalre Tárnoeht konr:a. Iìå qönd,e hon 't-ronn OrDubhthalgh und.er sten-

häl1-en och satte slg i en grrl3-ene stol och 1og av förnöje1se över hur

grarln hon had.e gjort Crochalre lárnochts sjä1.
ttO kung som jag tjänar och o kung som jag vördanlfr sa¿lrochaire

Trírr,.ocht. rDu håI1er visst på att b]l Ea1enl lÍln sjäJ- är lnte I kvas-

ten utan i den d¿år klub-ban.tt

Hon tog bort all grannlåten från kvasten, och sen talade hon inte

vidare förrän nä.sta dag, Cå Crochalre Tárnocht had,e eått på j akt och

hon harLe sIä.pnt ut Donn 0tDr.¡bhthsigh från hans gömstä11e under härC-

stenen och gett honom frukost. Så gick hon bôrt tlll- klubban, och ha-

d.e hon gjort kvasten grann dagen förutrså gjorde hon nu klubban ännu

grannare.

t[ã.r hon h¡,Le gömt Donn OtDubhthac€h unci.er stenhällen iqen, satte

hon Eig l d.en gyllene stolen framför klubban, och när Crochaire Tár-

nocht koni ih, talad.e han pcli sade på aarllrrra sätt: rrO kung som jag tJ ä-

nar, o kung som jag vördarl I'.vlnna, du är r:nt tokig som gör dig så

nycket besvär med min sjäI, som du I alla fall alcirlg nånsln får tag

i. Kon hlt 't111 dðrren ett tagl Ser rlu det dä.r tràdet,? f nne 1 det

flnns ett får och i det en ancl.och d.et är ett ã.gq i anden, oeh endast,/,
âO r Q ¡lonl man fär fatt i det e,gget och sl-â./ det mot rLen bruna flä.cken i min

r O-högra armhäIa, är d.et nröjllgt att döda mig. fnte ens sju bataljoner

fianna ekulle kunna göra det.rl
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När Crochalre Tárnocht följand.e dag eteg upp och glck ut för att

jaga på ön, väntad.e Donn OtDubhthaigh tllle han kommlt bort på d-en av-

Iägsnaste d.e1en av ö¡. Då,tog han Crochaire Tárnochts yxa, sllpad.e

den riktigt ekarp och glck bort t111 trädet. Vld det första hugg han

gav t¡äd.et, gâv träri.et till ett vrål så starkt, så att Croehalre lár-
nocht hörde det. Och för varje hugg mot trädet vrå1acl.e det ännu vàtte,

tl1Is fåret plötsligen rusade ut ur trÊid.et. fuedan fåret var så starkt

förtroIlct, kund.e det springa 1 vãg så haetiEt att Donn OrDubhthaigh

bLev alldeles hâpen, så att han lnte strax kom att tänka på. hund.ene

rå4. När han nu såg fåret försvlnna, så ropad.e han emellertld: nAck,

store hunri i östra Värld.en! Var är rLu nu?tt ttflf,1 är Jag, dln stackarg,

och du har spelat m1g ett aprattrn sa¡rden.

Var få.ret snabbt genom troll<lom, eå var emell-ertld. hunden snabb

av naturen. Han rusade efter fåret och d.et dröJde lnte länge förrän

han rev det t bltar. Men för att göra en lång hlstorla kortate, f1ög,

anden som var 1 fåret ut tllIs d-en bruna höken i lstra Väi¡Id.en död.ad.e

den och ägget föll I havet

Donn OtDubhthalgh kallad.e då på den dJupgröna uttern, och uttern
gav slg ut i havet och d.ök ner på sandbottnen och så kom han tlllbaka
med. ägget l munnen. Just d.å var Crochalre Tárnocht helt nä"ra Donn Or

Dubhthalgh.

nDonn Of Dubhthalg-h öpona dln högra hand! rr sa uttern, roch skllJ
dlg lnte på något vlllkor från vad Jag nu Iåìrnnar d.lg,förrän du akall

elå Crochaire Tárnocbt med det. Vänta tl1ls han lyfter handen för att
grlpa fatt I dlg,så att det blir d.ig möjligt att trã.ffa rä.ttln

lüär d.ottern t111 kungen av Grekl-and såg att han lät Crochalre Tá.t-

nocht komma elg för nära, ropad.e hon: rrDonn 0rDubhthalgh! Ge mig ägget

eå att j ag får se clet ! tt

nÂ, aJ.drig har Jag kännt styrkan l min hancl vara bättre än nu.n

Crochalre Tárnocht anqrep honom och lyfte hanåen för att grlpa

tag i honom, men då kastade Donn OtDubhthaigh äøget på honom och
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tråffade d.en bruna flä.cken. lled detÉramna föll Crochalre Tárnocht död.,

och 1 dödsögonbllcket eakhan: trlfin vä.lelEnelse åt die oeh nin förban-

neLse åt den som har hjälpt dig och rått dlgln

Donn 0tDubhthalgh och dottern t111 kungen av Grekland återvändo

t111 Crochalre Tárnochts gård. och grund., och när d.e had.e vilat slgr

pçav d.e elg ner t111 båten. Donn OlDrbhthaigh vände den rätt och sköt

ut d.en t havot. De fyllrle d.en ned. Crochalre Tárnochts gu1d. och skatter,

och nät d.et var gjortrsteg d.e sJälva 1båten. Så for båten åetad ocÌ¡

stennad.e lnte förrän dea kom fram t111 kungens aü Grekland gå,rd och

grund vtd saüm ^ .tr^n!% æu J Ëittarnas fartyg låg.
IIan Lastade ut guldet och silvret och alla andra skatter son fanns

1 båten. När kungen av Greklanrl såg att han hade kommit tlllbakaroch
att han hade gJort också det tredJe etordådet, så Utev han så g1ad.

så att ha¡r eänd.e ut bud. över hel-a riket att a1la skulle komma t111 ett
nytt gille som skull,e räcka nio nätter och nlo dagar.

Efter aLlt nttt besvåir gav han nig inte annat än byxor av potatis-
mos, strumpor av eurnjölk och ekor av pa,pper. rlet ä,r slutet på nin
b 1 etorla.
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